
แบบ สขร.1

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

(บาท) (บาท) หรือจ้าง หรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน  100  ถัง 1,200.00        1,200.00        ตกลงราคา นางจรรยา  หนูเกือ้ นางจรรยา  หนูเกือ้ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 10/2559

(ระหว่างวันท่ี  1 พ.ย. 58-30 พ.ย. 58) เสนอราคา 1,200.-บาท เสนอราคา 1,200.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 1 พ.ย. 58

2 จัดซ้ือหนังสือพมิพส์ านักงาน,หนังสือพมิพห์มู่บา้น.วารสารเมือง 2,440.00        2,440.00        ตกลงราคา นายวิโรจน์  ฉิมทบั นายวิโรจน์  ฉิมทบั ราคาเหมาะสมอยู่ใน 11/2559

สัตว์บก . วารสารเทคโนโลยีชาวบา้น จ านวน  4  รายการ เสนอราคา 2,440.-บาท เสนอราคา 2,440.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 1 พ.ย. 58

(ต้ังแต่วันท่ี  1 พ.ย. 58-30 พ.ย. 58)

3 จัดซ้ือชุดอุปกรณ์เคร่ืองเสียงหอ้งประชุมสภา ฯ 98,500.00      98,500.00      ตกลงราคา ร้านคอมเฮาส์ ร้านคอมเฮาส์ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 12/2559

เคร่ืองฃยายเสียงพร้อมชุดควบคุม 1  ชุด เสนอราคา 98,500.-บาท เสนอราคา 98,500.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 16 พ.ย. 58

ไมค์โครโฟน ชุดประธาน 1  ตัว

ไมค์โครโฟน ชุดผู้ร่วมประชุม  20  ตัว

ตู้ล าโพง  4  ตัว

สายสัญญาณท้ังระบบ

4 จัดซ้ือทรายหยาบ จ านวน  2 ลบ.ม. , ปนูผสม จ านวน  5  ถุง 10,257.23      10,257.23      ตกลงราคา นายบญุสุทธ์ สงชุม นายบญุสุทธ์ สงชุม ราคาเหมาะสมอยู่ใน 14/2559
ท่อ คสล.Ø 0.30x1.00 เมตร จ านวน 25 ท่อน (กองช่าง) เสนอราคา 10,257.23-บาท เสนอราคา 10,257.23-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 18 พ.ย. 58

5 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน  11  รายการ (กองช่าง) 18,710.00      18,710.00      ตกลงราคา ร้านสวนหลวงก่อสร้าง ร้านสวนหลวงก่อสร้าง ราคาเหมาะสมอยู่ใน 15/2559

เสนอราคา 18,710-บาท เสนอราคา 18,710-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 18 พ.ย. 58

6 จัดซ้ือถ้วยรางวัล  จ านวน  5  ใบ 5,400.00        5,400.00        ตกลงราคา ร้าน ช. อมรภณัฑ์ ร้าน ช. อมรภณัฑ์ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 16/2559

(โครงการประเพณีลอยกระทง ประจ าป ี2558 ในวันพธุท่ี เสนอราคา 5,400-บาท เสนอราคา 5,400-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 20 พ.ย. 58

25 พ.ย. 58  ณ ท่าน้ าตลาดชะเมา ม. 1 ต.ดอนตรอ)

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2558

เทศบาลต าบลดอนตรอ  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่  14  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2558
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7 จัดซ้ือของรางวัล จ านวน  3  รายการ 4,130.00        4,130.00        ตกลงราคา หสม. คลังตุ๊กตา หสม. คลังตุ๊กตา ราคาเหมาะสมอยู่ใน 17/2559

(โครงการประเพณีลอยกระทง ประจ าป ี2558 ในวันพธุท่ี เสนอราคา 4,130-บาท เสนอราคา 4,130-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 20 พ.ย. 58

25 พ.ย. 58  ณ ท่าน้ าตลาดชะเมา ม. 1 ต.ดอนตรอ)

8 จัดจ้างซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ หมายเลขครุภณัฑ์ 416-51-0017 1,560.00        1,560.00        ตกลงราคา ร้านกนกวรรณคอมพวิเตอร์ ร้านกนกวรรณคอมพวิเตอร์ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 8/2559

จ านวน  1  เคร่ือง  (ส านักปลัด) เสนอราคา 1,560.-บาท เสนอราคา 1,560.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 2 พ.ย. 58

9 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภณัฑ์ 417-54-0003 4,600.00        4,600.00        ตกลงราคา บริษัท อาร์ เอส ที ออโตเมชั่น จก. บริษัท อาร์ เอส ที ออโตเมชั่น จก. ราคาเหมาะสมอยู่ใน 9/2559

(ส านักปลัด) เสนอราคา 4,600.-บาท เสนอราคา 4,600.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 2 พ.ย. 58

10 จัดจ้างพมิพไ์วนิล (ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 6,500.00        6,500.00        ตกลงราคา นส.สมกมล อนันตเสรี นส.สมกมล อนันตเสรี ราคาเหมาะสมอยู่ใน 11/2559

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ฯ เฉลิมพระชนม์พรรษา 88 พรรษา เสนอราคา 6,500.-บาท เสนอราคา 6,500.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 19 พ.ย. 58

5 ธันวาคม 2558 "ปั่นเพื่อพอ่ BIKE FOR DAD" 

ขนาด 2.44 x 4.88 ม. จ านวน  1  ชุด

11 จัดจ้างพมิพไ์วนิล  จ านวน  9  ช้ิน 8,880.00        8,880.00        ตกลงราคา นส.สมกมล อนันตเสรี นส.สมกมล อนันตเสรี ราคาเหมาะสมอยู่ใน 12/2559

(โครงการประเพณีลอยกระทง ประจ าป ี2558 ในวันพธุ ท่ี เสนอราคา 8,880.-บาท เสนอราคา 8,880.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 20 พ.ย. 58

25 พ.ย. 58 ณ ท่าน้ าตลาดชะเมา ม.1 ต.ดอนตรอ )
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12 จัดจ้างจัดดอกไม้บนเวที 2 ชุด , ดอกไม้โพเดียม  1  ชุด , 3,900.00        3,900.00        ตกลงราคา ร้านดอกไม้ฉลองนคร ร้านดอกไม้ฉลองนคร ราคาเหมาะสมอยู่ใน 13/2559

ดอกไม้โต๊ะกรรมการ  1 ชุด , ดอกไม้โต๊ะประธาน  1  ชุด เสนอราคา 3,900.-บาท เสนอราคา 3,900.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 20 พ.ย. 58

กระทงปฐมฤกษ ์1  ชุด

(โครงการประเพณีลอยกระทง ประจ าป ี2558 ในวันพธุ ท่ี

25 พ.ย. 58 ณ ท่าน้ าตลาดชะเมา ม.1 ต.ดอนตรอ )

13 จัดจ้าง เวที (พร้อมผูกผ้า) และเคร่ืองเสียงชุดใหญ่ , เต๊นท์โดมใหญ่ 68,800.00      68,800.00      ตกลงราคา นายธเนศ  เชียรแก้ว นายธเนศ  เชียรแก้ว ราคาเหมาะสมอยู่ใน 14/2559

เต๊นท์เล็ก , โต๊ะ , เก้าอี ้, ซุ้มประตูทางเข้างานและไฟภาคสนาม เสนอราคา 68,800.-บาท เสนอราคา 68,800.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 20 พ.ย. 58

ท่ัวงาน

(โครงการประเพณีลอยกระทง ประจ าป ี2558 ในวันพธุ ท่ี

25 พ.ย. 58 ณ ท่าน้ าตลาดชะเมา ม.1 ต.ดอนตรอ )

14 จัดจ้างท าท่าน้ าพร้อมผูกผ้า เดินระบบไฟฟา้แสงสว่างน้ าพ ุ 39,000.00      39,000.00      ตกลงราคา ร้านเหมือนมาศโยธากิจ ร้านเหมือนมาศโยธากิจ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 15/2559

จ านวน  1  จุด เสนอราคา 39,000.-บาท เสนอราคา 39,000.-บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 20 พ.ย. 58

(โครงการประเพณีลอยกระทง ประจ าป ี2558 ในวันพธุ ท่ี

25 พ.ย. 58 ณ ท่าน้ าตลาดชะเมา ม.1 ต.ดอนตรอ )

15 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดดอนตรอ 25,530.40      25,530.40      ตกลงราคา บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จก บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จก ราคาเหมาะสมอยู่ใน 4/2559

ภาคเรียนท่ี 2/2558 (ช่ัวคราว) คร้ังท่ี 2 ส าหรับนักเรียน 194  คน เสนอราคา 25,530.40บาท เสนอราคา 25,530.40บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 30 พ.ย. 58

จ านวน  20 วันท าการ

16 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ศพด.บา้นยางยวน 23,460.00      23,460.00      ตกลงราคา บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จก บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จก ราคาเหมาะสมอยู่ใน 5/2559

งวดท่ี 1 (ช่ัวคราว) คร้ังท่ี 2 ส าหรับนักเรียนจ านวน  150 คน เสนอราคา 23,460.00บาท เสนอราคา 23,460.00บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 30 พ.ย. 58

จ านวน  20  วันท าการ
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17 จัดจ้างท่ีปรึกษาเพื่อปฏบิติังานวิจัย "โครงการประเมินความพงึพอใจ 25,000.00      25,000.00      ตกลงราคา มหาวิทยาลัยทษัษณิ มหาวิทยาลัยทษัษณิ ราคาเหมาะสมอยู่ใน 1/2559

ของผู้รับบริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของเทศบาลต าบลดอนตรอ เสนอราคา 25,000.00บาท เสนอราคา 25,000.00บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 2 พ.ย. 58

ปงีบประมาณ 2559


